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Oversikt over pr0verommet med styre- og mil1eutstyr,

Det nye ventilasjonslaboratoriet ved Norges byggforskningsinstitutt (NBI) er na tatt
i bruk. Det er konstruert og
bygd for a foreta lydmalinger
og stremningstekniske malinger av ventilasjonssystemer
etter internasjonale standarder. Det er det eneste ventilasjonspreverommet her i landet
- og sa vidt vi kjenner til ogsa i utlandet hvor malinger
etter disse to standardene kan
kombineres.
Det jnnebrerer nye muligheter far
prasjekterer ag byggherrer til a fa
prevd effekten av planlagte ventilasjanssystemer far disse manteres ag undersake karakteristiske
data far kampanenter sam inngar
i ventilasjansanlegg.
Etter hvert stiUes det strengere
krav til inneklimaet, bade pa
grunn av hensyn til energisparing
og arbeids- og boligmilja. Inneklimaet blir pavirket av fiere
faktorer, sam 1ufthastighet, lufttemperatur ag stralingstemperatur. Hvis en eiler fiere av faktorene
blir far heye eller for lave, viI det

feles ubehagelig for dem som
bruker rom met. En luftstrem viI
feles som trekk nAr 1ufthastigheten ved en gitt romtemperatur
overstiger en viss grense. Hvis lufttemperaturen ved fettene er vesentlig lavere enn i bryst- eller
hodeheyde, vi] temperaturforskjellen oppleves sam trekk. Straling
fra kalde eller varme vinduer kan
ogsa vrere ubehagelig. AIle slike
faktorer kan males neyaktig i Iaboratoriet.

Formalet med preverommet
Forrnalet er mer presist sagt:
- A mAle kastelengder for innbIasingsventiler. Instituttet kan
fremskaffe eHer kontrollere produktdata. Prlwerommet tilfredsstiller ISO/DIS 5219 far kastelengdemalinger.
- A pr",ve ventilasjonssystemer
i full skala (1:1) i farskjellige
typer rom. Rom med ulike dimensjaner kan bygges om eg
m",bleres etter oppdragsgiverens
spesifikasjoner.

- A studere stremningsbilder i
ventilerte rom for a forbedre
dimensj(~meringsgrunnlagetfar
innblasningsventiler. Det kan
vrere "'nskelig a forbedre virkrongen av ventilasjonsanlegg
eller unnga trekk.
- A male stey fra innblasningsog avtrekksventiler og annet
ventilasjonsutstyr. Rommet tilfredsstiller knivene i ISO 3741
for lydmaling i klangrom.

FuUskalaprever
Vegger og takh",yde i pmveremmet
kan reguleres for a unders",ke
inneklimaet i den romstm-relsen
man Bnsker. Hele romrnet er 8,9 m
langt, 6 m bredt og takh",yden kan
justeres mellam 2,1 m og 3,75 m.
Maksimum romvolum er 200 m 3 •
r fronten er det et observasjansvindu pa 2,5 X 6 rn. Takheyden
reguleres ved a heve gulvet ved
hjelp av fire skruer med feUes elmeter. L3se skillevegger bygges
opp etter behov.

Reykforsek med innbHising med ka.ldluft for a kartlegge stremningsbildet og vurdere maleresultater.

Kondisjoneringso.nlegg
Kvaliteten pa till uften kan varieres
innenfor et bredt spekter.
Telmiske data for Iufttilffrrselen:
0-1,1 m 3 /s med maksimalt trykk
2000 Pa, ± 1 % m.,yaktighet i luftmengde.
Vifteturtallet reguleres med statisk
frekvensornformer.
Luftmengdemaling: ISO R 541
blendestrekk.
Uteluft eller omluft styreffmed
blandespjeld,
Innblasingsternperaturen kan styres fra 0° C til + 60° C, ± 0,5° C.
Kaldere luft kan skaffes am vinteren med uteluft,
Luften kjeles med kaldt vann fra
en kj0lemaskin med kapasitet 13
kW. Utgaende vanntemperatur:
- 5° C til + 15° C (30 % glykol).
Tekniske data for avtrekket:
0-1,1 m 3/s med maksimalt undertrykk 400 Pa.
Vifteturtallet reguleres med vridetransformator.
Luftroengdemaling: Skyvespjeld
eller 90° bend,

Luftforhold ved vinduer
Varrne flater i rommet, sam vinduer solen skinner pA, kan sirouleres ved a plassere elektriske
~armefolier (ESW A-elementer) pa
e aktueUe stedene og regulere

effekten med vridetransformator.
Kalde flater, sam tilsvarer vinduer
sam er nedkjelt av vintertemperatur eller kald vind, kan simuleres
ved A plassere vannradia torer pA
de aktuelle stedene og sirkulere
kaldt vann fra kjl31emaskinen.

motorer pa vogn og travers, og med
posisjonsindikering med presisjonspotensiometre.
Styringen skjer enten manuelt
eller med datamaskin. Posisjoneringslll3yaktigheten e1' bedre enn
± 10 mm.

Mating av lufthastighet
og temperatur
Lufthastigheten males ved hjelp
av 15 termistorfelere. MAleomrAdet
er 0-3 ml s. Malespenningen fra
termistorfulerne kompenseres i
datamaskinen sam styrer malingene. MAlenayaktigheten er ± 7 %
for 0,1-3 m/s.
Temperatursondene er 15 Cu/Ko
termoelementer somer plassert pa
hastighetssondene. MAlen0yaktigheten er ± 0,40 C og den relative
mAlelll3yaktigheten ± 0,1 C.
I
.
Dataloggeren hver rniHmgene
registreres er HP 3497 A med 72
inngangs- og 16 utgangskanaler.
Datarnaskinen er HP 85.
De 15 malesondene er plassert pa
en vertikal s~yle, festet til en mAlevogn pa en travers i rommets
lengderetning. Traversen sam kan
deles i f1ei'e mindre lengder, henger
i fire skinner innfelt i taket og
drives med tannremmer sam er
innlagt i skinnene. MAleriggen
kan kj~res i en hvilken som heIst
posisjon ved hjelp av separate

Lydmaling
Middelabsorbsjonskoeffisient for
rommets £later: Under 0,1 for
63-125 Hz og under 0,06 for
250-8000 Hz. Bakgrunnsst0Y, avhengig av aktivitet i lokalene
omkring og med pmverommets
ventilasjonsanlegg i drift: 22-26
dBA. Maleutstyret er Nomonic
811-812.
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Finansiering
NBI har fatt finansiell statte for
a realisere det nye prlilverommet
fra Norges Teknisk-NatUl:vitenskapelige ForskningsrAd, Norsk
Ventilasjon og Energiteknisk Forening, Radgivende Ingen.iarers
Forening, Norsk VVS Stiftelse for
forskning. Oslo lysverker og Norsk
Hydro sam representerer Byggherreforeningen. Den eksterne
8t0tten er ialt p~ 740000 kroner.
Laboratoriet er pIassert i leide
lokaler i bygningen til Papirindusmens Forskningsinstitutt, som er
nabobygget ved NBI.

